
 

પ રિશ  ટ-૧
સં  થા શ  કરવા માટેની અર નું ફોમ

િત,
િનયામક ી,
સમાજ સુર ા ખાતું,
ગુજરાત રા ય,
ગાંધીનગર

િવષય : સં  થા શ  કરવાની મંજૂરી

 ટનું નામ :

ીમાન,
અમા ં  ટ/મંડળ માટે સં  થા શ  કરવા ઇ  છે છે.
ઉપયુકત સં  થાને લાગુ પડતા લાયસ  સ ગ એકટ અને આપના ખાતાના સહાયક ાંટને લગતા બધા િનયમો અમે કાળ પૂવક વાં  યા છે અને ઉકત િનયમ સં હના બધા તેમજ
તેમાં વખતોવખત સમાિવ  ટ કરવામાં આવે તેવા બી  તમામ િનયમ તેમજ સમાજ સુર ા િનયામક વખતોવખત આપે તે સુચનાઓનું પાલન કરવા હું કબુલ થા  છંુ.

 ટની િવગત નીચે આપી છે.

૧.  ટનું નામ અને પુ ં સરનામું :

ર.
પ  લીક  ટ એકટ નીચે અથવા સોસાયટીના
કાયદા નીચેનો ર  ેશન નંબર અને તારીખ
(નકલ સામેલ કરવી)

:

૩.  ટના મુ  ય ઉ ે  ય :

૪. કયા કારની સં  થા શ  કરવાની છે? :

પ. સં  થા શ  કરવાનું  થળ :

૬.

સં  થામાં દાખલ થનાર અંતેવાસીઓ માટે જ રી
સવ કરવામાં આવેલ છે/ અથવા આવી
જ રીયાત અંગે પુરતી ચકાસણી કરેલ છે?
િવગતો સામેલ રાખવી.

:

૭. સં  થાની ન ક આવેલ, તે જ કારની સરકારી
કે બીનસરકારી સં  થાનું તેનાથી અંતર :

૮.  તાિવક સં  થા શ  કરવાની સંભિવત તારીખ :

૯.  તાિવક સં  થાની સંચાલક સિમિતના સ  યોના
નામ, હો ો,  યવસાય અને સરનામા :



૧૦.
સં  થાનું બંધારણ અને માિહતીપ ક
અંતેવાસીઓના સં  થામાં વેશના િનયમોની
સૂિચત નકલ સામેલ રાખેલ છે.

:

૧૧.
 તાિવક સં  થામાં અંતેવાસીઓને માટે ભોજન,

િશ ણ, તાલીમ અને પુન:  થાપનની  યવ  થા શંુ
છે?

:

૧ર.

અંતેવાસીઓના રહેણાંક, ભોજન, કપડાં,
િશ ણ, તાલીમ અને પુન:  થાિ  ત માટેની
સગવડો ઉભી કરવા આ થક અને ભૌિતક
  વ  થા ઉભી કરવા માટે શંુ આયોજન છે?

:

૧૩.

સં  થા શ  કરવા  ટ પસે ઉપલ  ધ મકાનો,
સાધનો અને આ થક િ  થિત (છે  લા બે વષના
ઓ ડટેડ અહેવાલો (હોયતો) સામેલ રાખવા,
તેમજ બક બેલે  સની િવગતો (હોયતો) મોકલવી.

:

 થળ :

તારીખ :

અરજદારની પુરી સહી અને
હો ો :

 


